Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Každou středu se odpoledne rozezní chodby ZŠ Bosonožská radostnými hlásky předškoláčků, kteří
míří i se svými rodiči do „velké školy“ připravovat se na nový školní rok, kdy sem vstoupí v roli prvňáčků.
Edukativně-stimulační skupinky jsou v plném proudu a předškoláci jsou zde jako doma. Pracují ve třech
skupinách, vědí, do které třídy se mají dostavit, jak se připravit a těší se z malých i náročnějších zábavných
úkolů, jež si pro ně paní učitelky nachystají.
Pro děti s odkladem povinné školní docházky bude ve školním roce 2015/2016 otevřená
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Škola má pro její otevření velmi dobré prostorové i personální podmínky – třída
bude umístěna v klidných prostorách školní družiny a povede ji paní učitelka, která má značné odborné
zkušenosti s prací s dětmi předškolního i mladšího školního věku. Činnost dětí zde bude hravá
s respektováním individuálních potřeb každého dítěte a také s časovým harmonogramem podobným jako je
v mateřské škole. Velkou výhodou a předpokladem pro individuální práci je snížený počet dětí ve třídě –
třída bude otevřena při minimálním počtu 10 žáků a naplněna bude maximálně do počtu 14 žáků. Cílem
práce v přípravné třídě je snadná adaptace dětí na nové školní prostředí a především cílená podpora těch
nedostatků jejich rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské
poradenské zařízení. O zařazování žáků do přípravné třídy ZŠ rozhoduje ředitelka školy na žádost
zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce přiloží
k žádosti. Uvažujeme i o případné výuce základů anglického jazyka. Školné rodiče nehradí.
Pro rodiče, kteří budou mít zájem o získání podrobnějších informací k zařazení svého dítěte do
přípravné třídy, se uskuteční informativní schůzka ve středu 15. dubna v ředitelně ZŠ Bosonožská od
16:00 hodin. Základní informace lze získat ve škole při osobní návštěvě, na www.zsbos9.cz a také na tel.
číslech 605 120 888; 547 218 242
Danuše Kotolanová, ZŠ Brno, Bosonožská 9, březen 2015

Poradím si i se
šňůrkou v botě!

Táto, vidíš, jak nám to jde?!

Pracujeme také bez rodičů!

